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Audit Forensik

Mata kuliah ini mengeksplorasi peran akuntan forensik dalam perekonomian saat ini. Topik yang 

akan dibahas berfokus pada pendeteksian kecurangan, pencegahan, dan teknik investigasi. 

Konsep-konsep hukum dasar yang mengatur kejahatan keuangan di Indonesia juga akan 

dipelajari dalam mata kuliah ini dalam rangka memahami potensi dan situasi kecurangan. Setelah 

mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami kejahatan keuangan 

terbaru di Indonesia; memahami dengan baik penyebab kecurangan dan kejahatan kerah putih; 

memeriksa jenis penipuan dan skema penipuan yang mempengaruhi perusahaan bisnis serta 

organisasi sektor publik seperti pemerintah; mengeksplorasi metode deteksi dan pencegahan 

penipuan; dan meningkatkan kemampuan untuk mengenali potensi situasi penipuan. 
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Mata Kuliah

Kuota 

Mahasiswa

Evaluasi Dampak
Mahasiswa dapat melakukan evaluasi dampak terhadap kebijakan dan program ekonomi yang 

sudah diterapkan dengan menggunakan teori ekonomi serta alat analisis yang relevan 

(ekonometrika, input-output, dsb)
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Ekonomi Digital

Mahasiswa memahami dampak aktivitas ekonomi digital terhadap kegiatan ekonomi (e-business, 

e-commerce, e-marketing, e-payment, sharing economy, dsb), termasuk kontribusi, potensi, 

transformasi, & kebijakan ekonomi digital di Indonesia.
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Prodi Manajemen

Akreditasi: A

List Mata Kuliah Learning Outcome
Jumlah SKS per 

Mata Kuliah

Kuota 

Mahasiswa

Digital Marketing

Matakuliah ini memberikan tuntunan yang komprehensif mengenai konsep, teknik dan best 

practice untuk penggunaan platform digital sebagai usaha pemasaran perusahaan. Perusahaan 

membutuhkan adopsi yang cepat terhadap perkembangan teknologi, melalui penggunaan 

elektronik media, seperti email, sosial media, website perusahaan, dan alat electronic lainnya 

perusahaan diharapkan siap untuk dapat menghadapi persaingan. Mata kuliah ini akan 

memberikan suatu pengetahuan akademis dan praktikal mengenai bagaimana pemasaran 

dilakukan dengan platform electronik dan membantu mahasiswa mendapatkan pengetahuan 

mengenai praktik pemasaran menggunakan alat-alat elektronik.
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